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บทคัดย่อ

การวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์
เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู มีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ที่มผี ลต่อ ความสุ ขในการทางานของพนักงาน กลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานบริษัท ทรู ดิส ทริบิวชัน่
แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตพื้น ที่ภ าคอีส านตอนบนทัง้ 9 จังหวัด จ านวน 400 คน โดยใช้ก ารแจก
แบบสอบถามเป็ นเครื่อ งมือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ย ร้อ ยละ
ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิตสิ มการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) และค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการศึก ษาพบว่ า (1) กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีอ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี มี
สถานภาพโสด จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า มีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท (2) จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพชีวติ
ในการท างานและความสุ ข ในการท างาน พบว่ า ปั จจัย ด้ า นคุ ณ ภาพชี ว ิต ในการท างานทัง้ 8 มี
ความสัมพันธ์กนั ในทางบวก ทีร่ ะดับความสัมพันธ์กนั ปานกลาง (R = 0.677) กับความสุขในการทางาน
ของพนักงาน อย่างมีนัยสาค้ญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ มีอทิ ธิพลส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน
ในทิศทางบวกมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเป็ นประโยชน์ต่อส่ว นรวม ส่วนด้านสภาพการทางานที่
ปลอดภัยมีอทิ ธิพลส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานในทิศทางลบมากทีส่ ุด รองลงมาคือด้าน
สิทธิของพนักงาน และด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
คาสาคัญ : คุณภาพชีวติ ในการทางาน,ความสุขในการทางาน

ABSTRACT

Research subject Factors affecting work happiness of employees at True Distribution
and Sales Co.,Ltd. in Nong Bua Lamphu Province. The objective to study the factors of Quality
of work life affects the happiness at work of employees. The sample group includes employees
of True Distribution and Sales Co., Ltd. in the Upper northeastern region of 9 provinces. The
sample total 400 people used a questionnaire as a tool to collect data. The statistics used to
analyze the data were frequency, mean, percentage, standard deviation. The hypothesis was
tested using Multiple Regression Analysis and Pearson's correlation coefficient.
The results of the study found that (1) most of the samples were female. Age between
31-40 years old, single, graduated with a bachelor's degree or equivalent. They are employed
between 1-5 years and have an average monthly income. 15,001-30,000 baht (2) The study of
the relationship between Factors of quality of life at work and happiness at work found that the
8 factors of quality of life at work were positively correlated at a moderate level of correlation
(R = 0.677) with employees' happiness at work with statistical significance at the 0.05 level.
When considering each aspect, it was found that the compensation was fair and adequate. It
has the most positive influence on employees' happiness at work. Followed by the benefit to
the public for safe working conditions, it had the most negative influence on employees'
happiness at work. Followed by the rights of employees and in terms of opportunities for
competence development respectively statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Quality of work life, happiness at work
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสังคมปั จจุบนั สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมต่างๆ ทาให้พนักงานมีภาวะความเครียด
และความกดดันอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังเช่นสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด -19 หรือโคโรน่ า
ไวรัสช่วงปลาย พ.ศ.2562 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทัว่
โลก ส่งผลให้ว ยั แรงงานที่วางแผนรับมือ กับสภาวะวิกฤติ เกิดความวิต กกังวล รู้สกึ ไม่มนคงต่
ั่
อการ

ทางาน ทาให้ไม่มคี วามสุข หลายองค์กรจึงจาเป็ นต้องหาวิธรี กั ษาแรงงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดารงอยู่
ได้
ความสุ ขในการทางาน กลายเป็ นเรื่อ งยากสาหรับบางคน เพราะการทางานจะมีเรื่อ งเครียด
เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่น เครียดจากงาน เครียดจากเพื่อนร่วมงาน เครียดจากหัวหน้ า การสร้าง
ความสุขในการทางานให้เพิม่ มากขึน้ คาดว่าน่าจะช่วยลดปั ญหาเรื่องบุคลากรภายในองค์กรได้เป็ นอย่าง
ดี การท างานโดยที่ ค นท างานไม่ มีค วามสุ ข นั ้น ส่ ง ผลกระทบทัง้ ระบบ ไม่ ว่ า จะเป็ นผลงานที่ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ องค์กรไม่มคี วามก้าวหน้า การคิดถึงปั ญหาของพนักงาน และรีบแก้ไขคือความใส่ใจที่ดี
ทีส่ ุด เมื่อความสุขในการทางานกลับคืนมา ปั ญหาพนักงานลาออกบ่อยๆ ก็จะไม่เกิดขึน้ คนทางานหลาย
ๆ คนต่างทุ่มเท และตัง้ ใจทางานกันอย่างเต็มที่ จุดประสงค์อย่างหนึ่งของพวกเขาก็เพื่อทีจ่ ะได้ปรับเพิม่
เงิน เดือ น ในอัต ราที่เหมาะสม แต่ เมื่อ ถึงเวลาปรับ เงิน เดือ น คนท างานพวกนั น้ กลับ ได้รบั การปรับ
เงินเดือนที่ไม่เหมาะสมกับสิง่ ที่พวกเขาทุ่มเทและตัง้ ใจ นี่จึงเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้คนทางานไม่มี
ความสุขกับการทางานได้ ถ้าความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมทีมนัน้ เป็ นไปอย่างดีไม่มปี ั ญหางานทีอ่ อกมาย่อ
มดีไปด้วย แต่ถ้าคุณมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนไม่ช่วยงาน โดนกินแรง เพื่อนชอบตาม
งานบ่อย ๆ หรือเจอการเมืองในออฟฟิ ศอาจจะทาให้รู้สกึ ลาบากใจ นานวันเข้าก็ไม่มคี วามสุขกับการ
ทางาน ส่งผลให้งานอาจจะออกมาล่าช้า หรือผลงานไม่เป็ นไปตามเป้ าที่ตงั ้ ไว้ คุณภาพชีวติ จึงเป็ นส่วน
สาคัญทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความสุขต่อการปฏิบตั งิ าน ถ้าพนักงานมีความสุขต่อการปฏิบตั งิ านก็จะ
ทาให้เกิดประสิทธิผลต่อการปฏิบตั งิ านอย่างมีคุณภาพทีด่ ขี น้ึ อีกด้วย
เนื่องจากความเป็ นมาและความสาคัญเบื้องต้น ผู้วจิ ยั จึงได้ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อความสุข
ในการทางาน ของพนัก งาน บริษัททรู ดิส ทริบิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู
เพราะ ความสุขต่อการทางานนัน้ เป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนในองค์กรต้องการ หากได้ทางานในทีม่ สี ภาพแวดล้อม
การทางานที่ดี จะทาให้เกิดความสุขใจ ความรื่นเริงใจ เพื่อ ให้ผู้บริหารเห็นถึงความสาคัญ ของการมี
ความสุขต่อการทางานของพนักงาน โดยนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อ
นามาซึง่ ความสาเร็จในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การจนเกิดเป็ นองค์การแห่งความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพือ่ ศึกษาปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานทีม่ ผี ลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน

สมมติ ฐานของการทาวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น คือ ปั จจัย คุณภาพชีวติ ในการทางานของ Walton (1973) ประกอบด้วย
1. ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอ
2. ด้านสภาพ การทางานทีม่ คี วามปลอดภัยและเสริมสุขภาพ
3. ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
4. ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของตนเอง
5. ด้านการบูรณาการ ทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน
6. ด้านสิทธิ ของพนักงาน
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวติ การทางานและชีวติ ด้านอื่น
8. ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม
ตัวแปรตาม คือ แนวคิดเกีย่ วกับความสุข ในการทางานของ Peter B. Warr (1990)
ประกอบด้วย
1. ความรื่นรมย์ในการทางาน
2. ความพอใจในงาน
3. ความกระตือรือร้น ในการทางาน
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ เขตจังหวัดหนองบัวลาภู
3. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษา พนักงานบริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ใน
เขตพืน้ ทีภ่ าคอีสานตอนบน 9 จังหวัด
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
วอลตัน (Walton. 1975:17) กล่าวว่า คุ ณ ภาพชีวติ ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ลักษณะการ
ปฏิบตั งิ านทีต่ อบสนองต่อความต้องการ และความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งพิจารณาได้จากคุณลักษณะ
บุคคล สภาพทางตัวบุคคลหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม ทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จได้โดย ริชาร์ด วอลตัน
ได้อธิบายถึงคุณภาพชีวติ การปฏิบตั งิ าน (Quality of Work Life : QWL) มีองค์ประกอบ 8 ประการ ดังนี้
1. การได้รบั ผลตอบแทนที่เพียงพอและเป็ นธรรม คือ ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการปฏิบตั งิ าน
อย่ างความเพีย งพอต่ อ การด ารงชีว ิต ตามมาตรฐานการครองชีพ และยุ ติธ รรม เมื่อ เปรีย บเทีย บกับ
หน่วยงานอื่นๆ เป็ นการตอบสนองขัน้ พืน้ ฐาน
2. สภาพการท างานที่ค านึ ง ถึง ความปลอดภัย ที่มีผ ลต่ อ จิต ใจ ท าให้ รู้ส ึก ผ่ อ นคลายและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ ฏิบตั งิ าน ไม่เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางกายและจิตใจ

3. ความมัน่ คงและความก้ า วหน้ า ในงาน คือ ลัก ษณะงานที่ จ ัด ให้ ท าต้ อ งส่ ง เสริม ความ
เจริญเติบโต และมันคงกั
่ บผูป้ ฏิบตั งิ าน ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมองเห็นเส้นทางและโอกาสก้าวหน้า
4. การพัฒ นาความสามารถของบุ ค คล คือ การส่ ง เสริม ให้ ผู้ป ฏิบัติง าน ได้ พ ัฒ นาความรู้
ความสามารถ และมีโอกาสร่วมมือทางานทีม่ คี วามสาคัญและมีความหมายทีท่ า้ ทายมากขึน้
5. การการทางานร่วมกัน คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตั มิ โี อกาสสร้างสัมพันธภาพ และมีวงสังคม
ระหว่างเพื่อนร่ว มงานในลักษณะที่เท่ าเทียมกันภายใต้ระบบคุ ณ ธรรม เป็ นการสร้างบรรยากาศการ
ทางานที่ดี มีความเป็ นมิตรเอื้ออาทร การส่งเสริมการทางานเป็ นทีม มีการจัดกิจกรรมทางสังคมและ
นันทนาการร่วมกัน จะช่วยสร้างความผูกพันให้เกิดขึน้ ในองค์กร
6. สิทธิของพนักงาน คือ การมีวฒ
ั นธรรมองค์การที่ดี มีความเสมอภาคและมีการเคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล มีความเป็ นธรรมต่อการพิจารณาผลตอบแทน และการให้รางวัล เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิ ดเผย
7. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวติ ส่วนตัว คือ เปิ ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตั งิ านได้ใช้ชวี ติ การทางาน
และชีวติ ส่วนตัวอย่างสมดุล โดยไม่ถูกควบคุมจนรูส้ กึ ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
8. ความเป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม คือ การรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมส่ ว นรวม ท ากิจ กรรมที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อสังคม หรือองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ การรักษา การมีสว่ นร่วมสร้างประโยชน์
ต่อชุมชนและประเทศชาติ ยอมเป็ นการเพิม่ คุณค่า ความภาคภูมใิ จในอาชีพและองค์กร
แนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทางาน
ปี เตอร์ วาร์ร (กัล ยารัต น์ อ๋ อ งคณา. 2549:27) กล่ า วว่ า ความสุ ข ต่ อ การปฏิ บัติง าน เป็ น
ความรูส้ กึ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ซ่งึ เกิดจากการทางาน หรือ
ประสบการณ์ของบุคคลในการปฏิบตั งิ าน ประกอบด้วย ความรื่นรมย์ต่อการทางาน ความพอใจต่อ การ
ปฏิบตั งิ าน ในงานและความกระตือรือร้น ในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ สามารถอธิบายได้ว่า
1. ความรื่นรมย์ในการปฏิบตั งิ าน คือ ความรูส้ กึ ส่วนตัวของบุคคลซึ่งเกิดขึน้ ในขณะทางาน โดย
จะต้องเกิดการสนับสนุนกับการทางานและจะไม่เกิดความวิตกหรือกังวลใจใดๆ ในการปฏิบตั งิ าน
2. ความพอใจในการปฏิบตั งิ าน คือ ความรู้สกึ ส่วนตัวของบุคคลที่เกิดในขณะปฏิบตั ิงาน โดย
แสดงความรูส้ กึ ออกมาในรูปแบบ ความชอบใจ ความพอใจ มีความเต็มใจ มีความสนใจ มีความถูกใจ
และยินดีปฏิบตั งิ านของตน
3. ความกระตือ รือ ร้น ในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้ส ึก ส่ว นตัว ของบุ ค คลซึ่งเกิด ขึ้น ในขณะ
ปฏิบตั งิ าน โดยแสดงความรูส้ กึ ออกมาในรูปแบบ การตื่นตัวมีความสนใจอยากมีงานทามีความรวดเร็ว

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานบริษัท ทรู ดิสทริบิวชัน่ แอนด์ เซลส์ จากัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน
ทัง้ หมด 9 จังหวัด จานวน 688 คน ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์. (2565).
รายงานอัตราก าลังของพนักงาน ประจาปี 2565.) สารวจโดยการใช้แบบสอบถาม ผู้ว ิจยั เลือกใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดกลุ่ มตัวอย่ างของ ทาโร่ ยามาเน่ Taro Yamane (1973,p.886) ในการหาขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่าง จากประชากรทัง้ หมด 688 คน ใช้สูตรคานวณแล้วได้จานวนตัวอย่างจากการคานวณ 253 คน
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน เพื่อให้การศึกษาครัง้ นี้เกิดความแม่นยามากยิง่ ขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Comrey and Lee (1992) ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ว่า จานวน 300
ตัวอย่างจึงจะดี (good) แล้วใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (stratified random sampling) โดยแบ่ง
ประเภทของประชากรออกเป็ นแต่ละพืน้ ทีแ่ ล้วจึงสุม่ ตัวอย่างในแต่ละพืน้ ที่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัย คุณภาพชีวติ ในการทางาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับความสุข ในการทางานของพนักงาน
วิ ธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จะต้ อ งมี ค วามเที่ ย งตรงและเชื่ อ ถื อ ได้ ด ัง นั ้น เมื่ อ สร้ า ง
แบบสอบถามเสร็จสมบูรณ์ ผูศ้ กึ ษาทาทดสอบหาค่าความเทีย่ งตรงและความเชื่อมัน่ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามฉบับร่างทีเ่ รียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
เบือ้ งต้นในด้านความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา ความเทีย่ งตรงตามโครงสร้างและความเทีย่ งตรงเชิงพยากรณ์
2. นาแบบสอบถามไปทาผล pretest จานวน 5 คน เพื่อวัดคุณภาพของแบบสอบถาม (หาค่า
IOC) และนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะเดียวกัน จานวน 40
คน เพื่อ หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค โดยได้ค่ าสัมประสิทธิอ์ ลั ฟ้ าของครอนบาคภาพรวม
ทัง้ หมด เท่ากับ 0.972 ซึง่ ถือว่าแบบสอบถามนี้มคี วามน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้
จริงได้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป

ผลการวิ จยั
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไป
่
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จะเป็ นพนักงานเพศหญิง จานวน 284 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 71.00 มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 170 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.50 มีสถานภาพ
โสด จานวน 208 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญ ญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน
271 คน คิดเป็ น ร้อยละ 67.80 มีอายุงานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท
จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.80
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการ
ทางานของพนักงาน โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.17) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
ตามลาดับค่าเฉลีย่ พบว่า ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อสังคม (x̅ = 4.13, SD = 0.604) มีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ด้ า นโอกาสพั ฒ นาสมรรถภาพของตนเองและด้ า นการท างานร่ ว มกั น (x̅ = 4.07,
SD= 0.611) ด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชีว ิต งานและชีว ิต ด้ า นอื่น (x̅ = 4.06, SD = 0.632) ด้า นสิท ธิ
พนักงาน (x̅ = 4.05, SD = 0.611) ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
(x̅ = 4.02, SD = 0.615)
ด้านสภาพการทางานทีป่ ลอดภัยและเสริมสุขภาพ (x̅ = 3.99, SD = 0.608) ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
และเพียงพอ (x̅ = 3.93, SD = 0.618) อยู่ในระดับมากตามลาดับ
ผลการวิ เคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความสุขในการทางานของพนักงาน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสุขในการทางาน โดยรวม
แล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.88) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย พบว่า
ด้ า นความรื่น รมย์ ใ นงาน (x̅ = 3.91, SD = 0.716) มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นความ
กระตื อ รือ ร้ น ในการท างาน (x̅ = 3.90, SD = 0.712) และ ด้ า นความพึ ง พอใจในงาน (x̅ = 3.84,
SD = 0.727) อยู่ในระดับมากตามลาดับ
การทดสอบสมมติ ฐาน
ตัวแปรอิสระ มีความเหมาะสมมากในการนามาเป็ นตัวแปรพยากรณ์ ตวั แปรตาม (Y) มีระดับ
ความสัม พัน ธ์ก ัน ในระดับปานกลาง ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คูณ อยู่ท่ี 0.677 (R = 0.677) และ
สามารถพยากรณ์ ได้ว่าปั จจัยที่มีผ ลต่อ ความสุ ขในการท างานของพนักงาน บริษัท ทรู ดิส ทริบิว ชัน่
แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัด หนองบัว ล าภู คือ ร้อ ยละ 44.7 (Adjusted R2 = 0.447) วิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงเส้นโดยกาหนดสมมติฐาน ดังต่อไปนี้

H0 : ปั จจัยทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ไม่ส่งผลต่อความสุข ในการทางานของพนักงาน บริษทั
ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภูอย่างมีนยั สาคัญ
H1 : มีอย่างน้ อย 1 ปั จจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสุขในการทางานของ
พนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภูอย่างมีนยั สาคัญ
จากการทดสอบที่ก าหนดระดับนัยส าคัญ ที่ 0.05 นัน้ ผลจากการทดสอบได้ค่ า Sig. เท่ ากับ
0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนด ดังนัน้ จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 นัน่ คือ ตัวแปรอิสระ
อย่างน้อย 1 ตัว สามารถนามาใช้ในการพิจารณาความสุขในการทางาน ของพนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริ
บิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ได้อย่างมีนยั สาคัญ F = 41.291, P < 0.05
สมมติ ฐานการวิ จยั ที่ 1 : ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทางานส่งผลต่อความสุข ในการทางานของ
พนักงานบริ ษทั ทรู ดิ สทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู
จากการวิเคราะห์ก ารถดถอยพหุ คูณ พบว่ า ปั จ จัย ด้านคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานมีผ ลต่ อ
ความสุ ขในการทางานของของพนักงาน บริษัท ทรู ดิส ทริบิว ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัด
หนองบัวลาภู ซึง่ ผลการศึกษาเป็ นไปตามสมมติฐาน
การอภิ ปรายผล
จากการศึก ษาวิจยั เรื่อง ปั จจัยที่มผี ลต่อ ความสุขในการทางานของพนักงานบริษัททรู ดิสทริ
บิวชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานมีผ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างาน ของ
พนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ดังนี้
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยคุณภาพชีวติ ในการทางานและความสุข ในการทางาน
ของพนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า ปั จจัยด้าน
คุณภาพชีวติ ในการทางาน คือ ด้านการได้รบั ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเพียงพอ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่มคี วามปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเอง ด้าน
ความก้าวหน้า และความมันคงในงาน
่
ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทางานร่วมกัน ด้านสิทธิ
ของพนักงาน ด้านความสมดุล ระหว่างชีวติ งานและชีวติ ด้านอื่น ๆ และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อ สังคม
มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกที่ระดับความสัมพันธ์กนั สูง (R = 0.677) กับความสุขในการทางานของ
พนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด ในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู อย่างมีนัยสาค้ญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็ น
ธรรมและเพียงพอ (β = 0.152) มีอทิ ธิพลส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงาน มีความสัมพันธ์
ในทิศ ทางบวกกับความสุขในการทางานมากที่สุ ด รองลงมาคือ ด้านความเป็ นประโยชน์ ต่อส่วนรวม
(β = 0.098) ส่วนด้านสภาพการทางานที่ปลอดภัย (β = -0.130) มีอิทธิพลส่งผลต่อ ความสุขในการ

ทางานของพนักงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบกับความสุขในการทางานมากที่สุด รองลงมาคือ
ด้ า นสิท ธิข องพนั ก งาน (β = -0.060) และด้ า นโอกาสในการพัฒ นาความสามารถ (β = -0.051)
ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ส่วนปั จจัยด้านคุณภาพชีวติ ในการทางานด้านการทางานร่วมกัน (β = 0.248) ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวติ งานและชีวติ ด้านอื่นๆ (β = 0.247) และด้านความก้าวหน้าและความมันคง
่ (β = 0.231)
ไม่มอี ิทธิพ ลส่งผลต่อความสุขในการทางานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วอลตัน ทีไ่ ด้ให้ความหมายของคุณภาพชีวติ การทางานไว้ว่า เป็ นลักษณะของ
การทางานทีต่ อบสนองความต้องการและความปรารถนาของบุคคล ซึ่งสามารถวัดได้จากเกณฑ์ช้วี ดั 8
ด้าน เมื่อ คุ ณ ภาพชีว ิต ในการท างานดีข้นึ ก็จะส่งผลให้พ นักงานมีท ัศ นคติในทางบวกกับ งานและกับ
องค์กร และจะนาไปสู่ความสาเร็จและการมีความสุขในการทางานได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ยุทธนา พีระยุทธ (2551) ทาการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวติ ในการทางาน ของบุคลากร ระดับปฏิบตั กิ าร
บริษทั อาร์เอส จากัด (มหาชน) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 235 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั
ผลการศึกษาทีไ่ ด้พบว่า คุณภาพชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน ของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อคุณภาพชีวติ มากที่สุด คือ ด้านผลตอบแทนที่เพียงพอและเหมาะสม ดังนัน้ หน่วยงานจึงควรสารวจ
ว่าผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันว่า ปั จจุบนั อัตราผลตอบแทนที่องค์กรอื่นๆ ให้กบั พนักงานนัน้
มากหรือน้อยกว่าที่บริษทั ให้กบั พนักงาน หรือหากไม่สามารถปรับเพิม่ ให้ได้ อาจมีการเพิม่ เติมในส่วน
ของสวัส ดิก ารอื่นๆ เพื่อให้พ นัก งานได้รู้ส ึกว่า มีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้นึ จากบริษัท ส่วนปั จจัยที่มีผ ลให้
พนักงานตัดสินใจลาออกมาก คือ เรื่องของความก้าวหน้าและความมันคงในการปฏิ
่
บตั งิ าน
ทัง้ นี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวิน ชินะโชติ, ทองฟู ศิรวิ งศ์และภาณุ ชินะโชติ (2561) ได้
ท าการศึก ษาเรื่อ ง ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่ อ ความสุ ข ในการท างาน ของพนั ก งานก่ อ นวัย เกษี ย ณอายุ ใ น
อุตสาหกรรม ในจังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพชีวติ การทางาน ได้มคี วามสัมพันธ์กนั
ในทางบวกกับ ความสุ ข ในการท างาน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ซึ่ ง ตัว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์ก ันในทางบวกกับความสุข ในการทางานนัน้ ได้แก่ ด้านการทา งานร่วมกัน ด้านสิทธิ
พนักงาน และด้านความเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีตวั แปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั ในทางลบกับความสุข
ในการท างาน คือ ด้านค่ าตอบแทนที่เป็ น ธรรมและพอเพี ย ง ดังนั น้ ผู้บ ริห ารจึงควรให้ค วามส าคัญ
เกี่ยวกับการบูรณาการทางสังคม หรือการทางานร่วมกัน สิทธิของพนักงาน และความเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม เพราะปั จจัยดังกล่าวได้สง่ ผลโดยตรงกับความสุข ในการทางานของพนักงาน
ความสุขกับการทางาน ถือเป็ นปั จจัยสาคัญ การสร้างบรรยากาศทีม่ คี วามสุขในการทางาน เป็ น
ประโยชน์ทงั ้ พนักงานและนายจ้าง โดยเชื่อว่าคนทีม่ คี วามสุขหรือองค์กรทีม่ บี รรยากาศแห่งความสุข จะ
มีพลังอันยิง่ ใหญ่ในการสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติ เช่น การเพิม่ ผลผลิต การเพิม่ คุณภาพ เพิม่ ยอด
ความพึงพอใจของลูกค้า สร้างนวัตกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ และลดความสูญเสีย ลดการ
ขาดหรือการลางาน ลดความเครียด ลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ในทางกลับกันย่อมเกิดพฤติกรรม
ด้านบวกต่อองค์กร ดังกล่าวในข้างต้นทาให้องค์กรระลึกอยู่เสมอว่าองค์กรจะพัฒนาอย่างไร เพือ่ จูงใจ
และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรทางานได้อย่างมีความสุขและพร้อมทุ่มเทกาลังความสามารถในการ

ทางาน เพือ่ พนักงานได้ทางานอย่างมีความสุขแล้วย่อมเป็ นเครื่องมือหรือกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรสูค่ วามสาเร็จ สามารถสร้างผลกาไรขององค์กรให้เพิม่ สูงขึน้ โดยมีโอกาสเติบโตและก่อให้เกิด
ความผูกพันของคนในองค์กร ตลอดจนเพิม่ ความจงรักภักดีของลูกค้า ส่งผลให้องค์กรเกิดการ
เจริญเติบโตของยอดขาย และผลกาไรอย่างยังยื
่ นต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากผลการวิจยั พบว่า คุณภาพชีวติ ในการทางานจะมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง กับ
ความสุ ข ในการท างานของพนั ก งาน บริษั ท ทรู ดิส ทริบิว ชัน่ แอนด์ เซลล์ จ ากัด ในเขตจัง หวัด
หนองบัวลาภู อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ความสาคัญกับคุณภาพ
ชีวติ ในการทางาน ด้านค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมและเพียงพอมาก และคุณภาพชีวติ ในการทางานมีผลทา
ให้เกิดความสุข ในการทางานมากเช่นกัน ดังนัน้ ผู้บริหารทุกระดับของบริษัท ดังนัน้ ผู้บริหารจึงควรให้
ความสาคัญเกี่ยวกับ ด้านค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม ด้านความเป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้านสภาพการ
ทางานที่ป ลอดภัย ด้านสิท ธิของพนัก งาน และด้านโอกาสในการพัฒ นาความสามารถ เพราะปั จจัย
ดังกล่าวได้ส่งผลโดยตรงกับความสุขในการทางานของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การทางาน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ าน และมีความสุขในการทางานต่อไป
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีก ารศึก ษาวิจยั เปรีย บเทียบความสุ ขในการท างานของพนัก งาน แยกตามสายการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละแผนก
2. ควรศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับปั จจัยที่ทาให้ระดับความสุขในการทางานเพิม่ ขึ้นหรือลดลง เพื่อ
ค้นหาแนวทางในการรักษาระดับความสุขในการทางานให้คงอยู่ และเพื่อพัฒนาความสุข ในการทางาน
ของพนักงานต่อไป
3. ควรมีการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความสุข ในการทางาน
ของพนักงาน บริษทั ทรู ดิสทริบวิ ชัน่ แอนด์ เซลล์ จากัด เช่น ปั จจัยด้านองค์กร ปั จจัยด้านคุณลักษณะ
งาน เป็ นต้น
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